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Samruni fjarskipta- og upplýsingatækni gerir skilin 
milli aðila óljós
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Staðsetning Skipta í virðiskeðjunni

Orange Business Services

BT

T-Systems

Kaup á fyrirtækjum

Tal-
samskipti

Víðnet 
og 

gagnafl.

Staðarnet 
fyrirtækja

Öryggis
-mál

Þjónust
u-ver

Gagna-
geymslur

Viðskipta-
kerfi

Samskipt
a-

lausnir

Viðskipta-
ferlar

Starfsstöð
va  

þjónusta

Síminn

http://www.siriusit.dk/


– 5 –Version Tracker

Staðsetning á fyrirtækjamarkaði
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Framtíðarskref Símans

1. Sigra heimamarkað

– Leiða samrunaferli í takt við virðiskeðju Símans

– Skapa öfluga einingu með algera sérstöðu á Íslandi og gerir okkur 
tilbúin til að takast á við stærri verk á erlendum vettvangi

• Fjárfestingar innanlands og samruni inn í Símann 

• Samþáttun Anza inn í Símans - uppbygging þjónustu á fyrirtækjamarkaði

• Kaup á Sensa - Uppbygging ráðgjafar á fyrirtækjamarkaði

• Skipti aðili að fyrirtæki um gagnahýsingu - netþjónabú

• Byggja upp öflugt net samstarfsfyrirtækja á Íslandi

√

√

√
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Framtíðarskref Símans frh.

2. Síminn kemur á fót starfsemi á Norðurlöndum og í 
Bretlandi

– Síminn fylgir eftir íslenskum fyrirtækjum í útrás þeirra

– Skipti fjárfestir í fyrirtækjum á Norðurlöndum og í Bretlandi 
sem geta haft mismunandi hæfni en möguleika á samþáttun 

– Aðgerðir:

• 2007

– Fjárfesta í Aerofone í Bretlandi

– Fjárfesta í BusinessPhone í Danmörku 

Síminn umboðsaðili Orange Business Services

Síminn setur á fót miðlæga símstöðvalausn (Cisco ofl.) og hýstum lausnum 
(m.a. Microsoft) sem gerir Símanum mögulegt að veita ICT þjónustu um 
heim allan

– Tryggja öfluga samstarfsaðila á Norðurlöndunum og í Bretlandi

– Fjárfesta í starfsemi á Norðurlöndum og Bretlandi sem hefur möguleika til 
frekari vaxtar

• 2008

– Áframhald á mögulegum fjárfestingum

√

√

√
√

http://www.orange.co.uk/business
http://www.cisco.com/en/US/hmpgs/index.html


– 8 –Version Tracker

Framtíðarskref Símans frh.

3. Síminn verður öflugt ICT fyrirtæki á Norðurlöndum og í 
Bretlandi fyrir SME markað

– Skipti leiðir samruna Símans og fyrirtækja sem fjárfest hefur 
verið í á Norðurlöndunum og í Bretlandi 

– Aðgerðir

• 2008 til 2010

– Samþáttunarferli í gangi og frekari innri vöxtur fyrirtækja sem fjárfest hefur 
verið í

– Áframhaldandi fjárfestingar í samræmi við frekari vöxt
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Mikilvægir áhersluþættir

• Skilin milli 
fjarskiptamarkaðar og 
UT markaðar að verða 
sífellt óljósari

• Tækifæri fyrir íslensk UT 
fyrirtæki

– Ýmsar samskiptalausnir, 
hýsing og þróun

– Allsherjar þjónustu við 
viðskiptavini

– Hugbúnaðariðnaður = áhætta

• Fókus og sérstaða mikilvæg 
dæmi: Sirius IT fjárfesting 
Skipta

Greining FramkvæmdStefnumótun

• Nýta sérstöðu Íslands

– Með því að þjóna fleiri 
þrepum í virðiskeðjunni 
er hægt að mæta betur 
þörfum viðskiptavina

– Tækifæri íslenskra UT 
fyrirtækja er að sinna 
litlum og millistórum 
fyrirtækjum

– Leggja áherslu á 
atvinnugeira eða 
markaðsyllur


